
 

 

 

П Р О Т О К О Л   №  4 

  

Днес, 07.05.2015г. в гр. София, в заседателната зала на 1 етаж в административната сграда на 

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси” (ДА ДРВВЗ), адрес: ул. 

„Московска” № 3, в 11.00 ч. комисия, назначена със Заповед № РД-09-23/20.04.2015г. на 

Председателя на агенцията в състав: 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Денница Кабакчиева – Началник отдел „Маркетинг, обществени поръчки и 

продажби” към дирекция ”Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – 

правоспособен юрист 

и 

ЧЛЕНОВЕ:  

 

1. Аглая Минева – Началник отдел „Финансови дейности” към дирекция „Финансово-стопански 

дейности и управление на собствеността” 

 

2.  Владимир Чавдаров Станев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП с  уникален номер 

на експерта: ВЕ - 528 

 

3.  Руси Филев Русев – Външен експерт, вписан в Регистъра на АОП  с  уникален номер на 

експерта: ВЕ – 14 

 

4. Стефка Бозова – Младши експерт в отдел „Маркетинг, обществени поръчки и продажби” към 

дирекция ”Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряване” – резервен член 

 

се събра, за да отвори плик № 3 с надпис „Предлагана цена” на допуснатите участници в 

,,открита процедура” за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „Застраховане на моторни 

превозни средства, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни 

запаси” - застраховки „Гражданска отговорност”, „Каско”, „Злополука на местата/лицата в 

МПС” и на недвижимото имущество на агенцията – застраховка „Пожар и природни бедствия”, 

открита с Решение № 558/23.01.2015г. на Председателя на агенцията.      

Поради служебна ангажираност на г-жа Зорница Иванчева – редовен член, на заседанието на 

комисията присъства  г-жа Стефка Бозова – резервен член.  

 

 На заседанието присъства упълномощеният представител на ЗАД „Виктория”:  

 

Катя Георгиева Гетова, ЕГН 8408306378, л. к. № 645144731, издадена на 25.03.2014г. от МВР     

София, с приложено пълномощно. 

 

На основание чл. 69а, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), преди отварянето на 

ценовите оферти председателят на комисията съобщи на присъстващите лица резултатите от 

оценяването на офертите по другите показатели различни от цената: 

 

1. ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” – 39,92 точки; 

2. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД – 36,87 точки; 

3. ЗАД „ВИКТОРИЯ” – 25,90 точки;  

 

 



Комисията продължи работата си и пристъпи към отваряне на ценовите предложения на  

участниците в процедурата.  

 

I.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАД „ВИКТОРИЯ”: 

 

1. Застраховка „Гражданска отговорност”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: съгласно чл. 266 от КЗ 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 8 179 лв. 

-ДЗП 2 % в лв. за 1 година: 148. 58 лв.  

-Обща застрахователна премия в лв. за 1 година: 8 327. 58 лв.  

 

2. Застраховка „Каско”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 867 062 лв. 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 17 341.24 лв. 

-ДЗП 2 % в лв. за 1 година: 346. 82 лв.  

-Обща застрахователна премия в лв. за 1 година: 17 688. 06 лв.; тарифно число – 2 % 

 

3. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 20 000 лв. на място  

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 1 790  лв. 

-ДЗП 2 % в лв. за 1 година: 35. 80  лв.  

-Обща застрахователна премия в лв. за 1 година: 1 825. 80 лв.; тарифно число – 0.025 % 

 

4. Застраховка „Пожар и природни бедствия”: 

-Застрахователна сума (балансова стойност) за 1 година: 134 292 289. 57  лв.  

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: Тарифно число: 0, 03 % ;   

-Застрахователна премия: 40 287.69  лв.  

-ДЗП 2 % в лв. за 1 година: 805. 75  лв.  

-Обща застрахователна премия в лв. за 1 година: 41 093. 44 лв. 

 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника ЗАД „ВИКТОРИЯ” е 

изготвено съгласно изискванията на Възложителя. 

 

II.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД:  

 

1. Застраховка „Гражданска отговорност”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: съгласно чл. 266 от КЗ 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 7 831. 20  лв.  

 

2. Застраховка „Каско”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 898 700  лв. 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/:  Тарифно число – 2, 516 % без ДЗП 

-Застрахователна премия в лв. за 1 година: 11 899. 39  лв.  

 

3. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 20 000, 00 лв. на място 

-Застрахователна премия за 1 място: 9, 80 лв. 

-Общо: 3 528 лв. 

 

4. Застраховка „Пожар и природни бедствия”: 

-Застрахователна сума: 134 292 289. 57 лв.  

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: Тарифно число: 0, 100 % без ДЗП;  

-Обща застрахователна премия в лв. за 1 година: 134 292. 29 лв.  

 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника „ДЗИ – ОБЩО 

ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. 



 

III.  ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”:  

 

1. Застраховка „Гражданска отговорност”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: съгласно чл. 266 от КЗ 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 10 913. 01 лв. с вкл. 2 %  ДЗП  

 

2. Застраховка „Каско”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 1 447 695. 59  лв. 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/:  16 897. 32 лв. с вкл. 2 % ДЗП 

-Тарифно число:  3, 06 % с вкл. 2 % ДЗП 

 

3. Застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС”: 

-Застрахователна сума/лимити на отговорност за 1 година: 20 000, 00 лв. на място. 

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/:  5 112. 24 лв. с вкл. 2 % ДЗП 

-Тарифно число: 0, 0714 % 

 

4. Застраховка „Пожар и природни бедствия”: 

-Застрахователна сума/ балансова стойност: 134 292 289. 57 лв.  

-Застрахователна премия /тарифно число в % за 1 година/: 298 612. 34 лв. с вкл. 2 % ДЗП 

-Тарифно число: 0, 22236 % с вкл. 2 % ДЗП 

 

Комисията констатира, че Ценовото предложение на участника ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА 

ИНШУРЪНС ГРУП е изготвено съгласно изискванията на Възложителя. 

 

На основание чл. 69а, ал. 3 от ЗОП, комисията оповести предложените цени и покани 

представителя на ЗАД „ВИКТОРИЯ” да подпише ценовите оферти на участниците. Г-жа Гетова 

подписа ценовите предложения на участниците ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и 

„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД . 

Комисията продължи по-нататъшната си работа на закрито заседание. 

 

 

  НАЛИЧИЕ НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗОП В ЦЕНОВИТЕ 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

След като разгледа ценовите предложения на участниците, комисията констатира следното: 

 

1. Участникът ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” е направил предложение, 

което е с 20 % по – благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници  

„ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД и ЗАД „ВИКТОРИЯ” по показателя „Обща стойност на 

застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС”. 

2. Участникът „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД е направил предложение, което е с 20 

% по – благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници  ЗАД 

„БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” и ЗАД „ВИКТОРИЯ” по показателите „Обща стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Каско” на МПС” и „Обща стойност на застрахователната 

премия за застраховка „Пожар и природни бедствия”. 

3. Участникът ЗАД „ВИКТОРИЯ” е направил предложение, което е с 20 % по – благоприятно 

от средната стойност на предложенията на останалите участници  „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” 

ЕАД и ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” по показателите „Обща стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Злополука на местата/лицата в МПС” и „Обща стойност на 

застрахователната премия за застраховка „Пожар и природни бедствия”. 

 

Отчетените разлики от комисията в средните стойности от ценовите предложения на 

участниците, са подробно изложени в табличен вид  - Приложение № 1 към настоящия протокол.  

 

http://web.apis.bg/p.php?i=9663&b=0&ot=%E7%EE%EF&search=%28text%3A%E7%EE%EF+text%3Aabr_%E7%EE%EF%5E1000.0%29+%28caption%3A%E7%EE%EF+caption%3Aabr_%E7%EE%EF%5E1000.0%29#p6225793


На основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, комисията реши да бъдат изискани подробни писмени 

обосновки от участниците, както следва: 

 

1. „ЗАД „БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП” следва да представи подробна 

писмена обосновка относно начина на образуване на предложението си по показателя „Обща 

стойност на застрахователната сума за застраховка „Каско” на МПС”. 

 

2. „ДЗИ – ОБЩО ЗАСТРАХОВАНЕ” ЕАД следва да представи подробна писмена 

обосновка относно начина на образуване на предложението си по показателите: 

-  „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Каско” на МПС”  

-  „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Пожар и природни бедствия” 

 

3. ЗАД „ВИКТОРИЯ” следва да представи подробна писмена обосновка относно начина на 

образуване на предложението си по показателите: 

- „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Злополука на местата/лицата в 

МПС”  

- „Обща стойност на застрахователната премия за застраховка „Пожар и природни бедствия” 

 

 

Съгласно чл. 70, ал. 1 от ЗОП, подробната писмена обосновка следва да се представи от 

участниците в срок от 3 (три) работни дни, считано от датата на получаване на уведомлението. 

Комисията реши уведомяването  да бъде извършено чрез факс.  

Комисията реши да продължи работата си след получаване на писмените обосновки от 

участниците. 

Настоящият протокол се изготви и подписа от председателя на комисията и от нейните 

членове, както следва: 

 

 

07.05.2015г.  

Гр. София                                              

ПРЕДСЕДАТЕЛ:    /…………………./ 

               /Денница Кабакчиева/ 

ЧЛЕНОВЕ: 

1.      /…………………/ 

                   / Аглая Минева / 

2.      /…………………../ 

                 / Владимир Станев / 

3.      /…………………./ 

            / Руси Русев / 

        4.        /…………………./ 

                  / Стефка Бозова / 

 


